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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselö-testületének

2021. július 13~ai rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/4803-6/2021. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány Város Önkomiányzatánál és költségvetési
intézményeinél lefolytatott utóellenörzésijelentés elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Allamkincstár Onkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenörzési Főosztálya a 2019. évre
vonatkozóan ellenörzést hajtott végre Onkormányzatunknál, melynek megállapításaira intézkedési terv készült 2020.
június hónapban. A mellékelt - utóellenörzés alapján készült -jelentés lényegre törö, az eredményeket összefoglaló,
rövid, tömör értékelést ad a szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés módszertanában elöírtakkal összhangban. Az
utóellenőrzés célja bizonyosságot szerezni az elfogadott intézkedések végrehajtásáról aimak érdekében, hogy a
Számviteli törvény, az Allamháztartás számviteléröl szóló Kormányrendelet és NGM rendelet, valamint más
jogszabályok előírásai érvényesüljenek az ellenörzött szerveknél. Az utóellenörzési jelentés törzsszámonként, az
ellenörzési programnak megfelelöen külön-külön készűlt az önkormányzatra, illetve költségvetési intézményére.

Az elöterjesztés melléklete az ellenőrzési jelentés, intézkedési terv nem készült, mivel az utóellenörzés az
ellenörzéskor feltárt hiányosságokjavítását rendben találta. A fentiek alapján kérem a határozatijavaslat elfogadását.

Határozati 'avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár az Önkormányzat 2019.
éves beszámolójával kapcsolatosan elkészített, ÖPSZEF/87-13/2020. számú ellenőrzési jelentésének
megállapításaira készült
jelentést elfogadja.

intézkedési tervben foglaltak megvalósításának ellenőrzéséröl szóló ellenőrzési

Határidő:
Felelős;

azonnal

Polgármester

A határozati javaslatok elfogadása egyszerű többséget igényel.

Melléklet: Ellenörzési jelentés

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezeto

Melléklet; Ellenorzésijelentés

Dunavarsány, 2021. július 6.
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Önkormányzati Péazügyi Szabilyszerűségi Ellenőrzési Főosztály
Budapesti és Pest Megyei I. Költségvetési EIlenőizési Osztály

Dnnavarsány Vároa Önkormányzata
Dunavarsánv
Kossutfa Lajos utca 1 S.
2336

Gergőné Varga Tunde részére
polgármester

Tárgy: Ellenőrzésijelentés megküldése

Tisztdt Polgármester Asszony!

ktatószám: ÖPSZEF/963-12./2021.
-Euenőlzés szama: 249. /2019/UTÓ
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Mdlékelten inegkuldöm az Ön által képviselt Dunavaraány Város Önkonnányzata és az
áltola irinyitott költségvetési szervek ellenőrzési jelentését, az áilamháztanásróT szólő
201.Léyi cxcv- tönr6ny (a továbbiakban: Áht.) 6S/B. '§-a alapján végrehajtott utodfen6rzfa
?-_-!..'.. évi"köl3yvye ze?é.si kötelezettségével adatszolgáftotásaival és beszámoíójávai
kapcsolatos ellenőrzési jelentés javaslataira készített mtézkedési tervekben
végrehajtására vonatkozóan.

<--^"é,kT? eue°ŐIZésiJdentóslé"yegTe törö, az eredményeket és a hiányosságokat
osszefoglalo, ^ rövid, tomör értékelést ad a szabílyszerdségi pénzflgyT'elÍm&zés
Módszertanában előírtakkal összhangban.

Az ellenöizési jelentés tmzsszámonként, az ellenöizési programnak megfelelöen, az alábbi
költségvetési szerveket érintoen készdlt.

Sorsz.

1.

2.

3.

4.

Helyi önkormanyzat és az általa
iranyftott költségvetési szervek

m evezése

Dunavarsány Viros önkonnányzata

Dunavaisány Város onnányzat
Weöres SándorÓvoda

Dunavarsány Város Onkorminyzata
Petőfí Művelődési Ház és Konyvtár
Dunavarsányi Közfis Onkonnányzati
Hivalal

Székhelye

2336 Dunavarsány,
Kossufh Lajos utca 18.
2336 Dunavarsány,
Álpád utca 14.
2336 Dunavarsány,
Petőfitórl.

2336 Dunavarsány,
Kossuth Lajos utca 18.

PHt tSrasszám

730875

653486

653507

811097

1138 Budapest, Vaci út 188., Postacím: 1389 Budapest, Pf. 105.
E-maü: Idncstari. eUenoizes. Ol ISBPMfflallBmlrincstar. imv.hn



Kérem, hogy az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jelentést a zárszámadási
rendelet tervezetével egyűtt a képviselő-testület részére tajékoztatásul benyújtani
szíveskedjék.

Kérem, sziveskedjen biztosítani, hogy az érintett ellen6rzött koltségvetési szervek az
ellenőizésijelentés rájuk vonatkozó részeit megismerjék,

Amennyiben ASP fratkezelő szakrendszert használ, úgy kérem, hogy az ellenőrzési jelentést
mellékleteivel együtt, többes aláfris létrehozásával elektamikus dokumentumként a letöltéstól
számított S napon belül a Kincstár hivatali kapujára visszaküldeni (MAKPER 434024334). A
megjegyzés rovatba szíveskedjen beími. hogy "ÖPSZEF érkeztető". Kérem, hogy ajelentést a
meüékletével együtt a Kincstári EUenörzések Portál felülette feltölteni szíveskedjen.

KBszönom az ellenörzés lefolytatásában nyújtott segitö együttmfiködését!

Budapest, <időbélyegzö szerint>

Bugár Csaba, a Magyar Államkincstár elnökének nevében cs megbizásából:

Tisztelettd:

Brebán Andrea

foosztályvezető

Készült: 1 példányban.
Kapják: Címzett elektronikusan hivatali/cég kapun kiküldve - Lrattár
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Őnkoimanyzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőizési Főosztály
Budapesti és Pest Megyei I. Költségvetési Ellenörzési Osztály

Iktatószám: ÖPSZEF/963-12./2021.
Eilenőrzés száma: 249. /20I9AJTÓ

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Dunavarsány Varos Önkormányzata és az általa irinyított költségvetési szervek
20219. évi szabályszerűségi pénzügyi ellenőizésenek utöellcnőrzéséről

l)38Budapest, Váciút lS8., Postacim: 1389Budapest, Pf. 105.
E-mail: kmcstari. dlenorzes. 0113BPM@allamkincstar. gov. hu
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I. AZ ÜTOELLENORZÉSRE VONATKOZÖ ÁLTALÁNOS
ADATOK

Pm tSrzsszám

EIIenőrzött szerv, irinyftó szerv és az általa irányitott költségvetési szervek megnevezése;
EUenőrzBtt szerv és az általa irányitott

kőltaé etési szcrvck me evczése

Dunavarsán Város ormán ta 730875
Dunavarsáo Város Önkormán at Weöres Sándor Ovoda 653486
Dunavarsán Város ormín ata Petőfi Művelődési Ház és Kön 653507
Dunavarsán ' Közos Őnkonnan atiHivatal 811097

A kincgtári ellenorzéssel érintett idöszakban az ellenőrzott szervnél hivatalban lévő az
fllenurzött terUletekért felelős vezető(k) neve, beosztása:

Irányító szerv és az általa

irdnyított kfiltségvetési
szervek megnevezéae

Dunavarsány Város
Önkonnán ta
Dunavarsány Város
önkormányzat
Weöres Sándor Ovoda
Dunavarsány Város
Onkonnányzata
PetSfiMflvelődésiHázés
KSn

Dunavaisányi Kozos
Onkonnányzati Hivatal

A szerv gazdasá-

gi vezetője

Név / beosztás

A szerv vezetoje

Vágó Istvánné
gazdasági vezető

Név / beosztás

Gergöné Varga Tünde
1 áimester

Kazatsay Szüvia
intézményvezető

Portilc-Cseres Éva
mtézményvezetö

dr. Szilágyi Ákos Audor
jegyző

Megjegyzés

az ellenőrzési

idöszakban

történt változás

(ajelentés ké-
szftéséig)

A vizsgálatot végezték:

Nív

Dümyés Márta

vizsgálatvezető

Rodek Barbara

ellenőr

Feladat eUítáaánaIi Feladat dUtásának

kezdete végc

2021. 04. 12.

2021. 04. 12.

2021. 06. 30.

2021. 06. 30.

Megbízólevél iktatószima

ÖPSZEP/963-1/2021.

OPSZEF/963-1/2021.



A Dunavarsány Város Önkormányzata utóellenőrzése lefolytatásra keriilt az alábbiak szerint:

A jelentísben alkalmazott jogszabályok és rövidítések:
. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban : Aht.),
. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.),
- az államhéztartás számvitelérol szóló 4/2013. (I. 11. ) Kom. rcndelet (a továbbiakban:

Ahsz. ),
. az államhaztartasról szóló törvény végrehajtisáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
. az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszá-

molási módjaról szőló 38/2013. (K. 19.) NGM rendelet (a továbbiakban: 38/2013.
NGMrendelet).

A jelentésben alkalmazott egyéb rövidítések:
- Dunavarsány Város Önkonnányzata (a tovibbiakban: Önkomiányzat),

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal),
- Dimavarsányi Közfls önkoiményzati Hivatal jegyzoje (a továbbiakban: ̂gyzS),
- Dunavarsmy Város ÖnkormányzataKépviselő-testülete (a továbbiakban: Ké^viselö-testUlet)
- Dunavarsány Város Önkonnányzat Weöres Sándor Óvoáa (a továbbiákban: Ovoda)
- Dunavarsiny Város Önkomiányzata Petöfi Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban:

Művelődési Ház és Könyvtár)
az Áw. 9. § (5) bekezdés a) ponq'a szerinti, a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
és az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkeza irányított költeégvetési szervei
közöttkötöttmegállapodás (atovábbiakban: Mimkamegosztási megállapodás),

- az Ávr. 13. § (2)bekezdés a) pontja szerinti, az ellenőrzBU időszakban hatályos szabályzat (a
továbbiakban: Gazdálkodási Szabályzat),
Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár),
Budapesti és Pest Megyei I. Költségvetési Ellenőrzési Osstíly (a továbbiakban: kincstári
ellenörzést végző osztály),
Kincstári EllenSizések Portál az ellenőrzés által bekért dokumentumok feltoltésére szolgáló
sharepoint felület (a továbbiakban: KEP),

- a Szabályszerűségi pénzügyi ellenoizés módszertana - helyi onleormányzatokra, nemzetiségi
önkonnányzatokra, társulásokra, fejlesztési lanácsokra és az iltaluk irfnyított költségvetési
szervekrc (a továbbiakban: Módszertan).

A kincstári eUenőraés lefotytatására fdhatalmazó jogszabályi hivatkozások:

. az Áht. 61. § (1)-(3) bekezdése, 68/B. §-a, 91, § (1) és (3) bekezdése, 107-108. §-ai;

. azÁvr. 115/A-115/F. §-ai, 167/M. § (1) és (3) bekezdései, 168-171. §-ai.

EIIenőraés tárgya:
A 2019. év. éves kaltségvetési beszámolóval kapcsolatosan elkészftett OPSZEF/87-13/2020.
számú ellenörzési jelentés megállapításaira, javaslataira készült intézkedési tervben foglaltak
megvalósítísának ellenöizése.

Az ntódlenfiraís célja: bizonyosságot szerezni az clfogadott intézkedések végrehajtásárol m-
nak érdekében, hogy 'az Szt., a2 Áhsz. és 38/2013. NGM rendelet és más jogszabályok előlrásai
érvényesdljenek az ellenorzött szervezeteknél.



ütóellenőrzés típusa: Szabályszerűségi pénzugyi elienőrzés

Az utóellciiurzisscl érintett időszak:. a Kincstár által elfogadott intézkedési tervbea szereplő
leguto.lsó határidőt követo naptól az utóellenőrzési jelentés elkészités&iek napjaig.

Az iitóellenőrzés során alkalmazott elleaőrzési módszerek, és eljárások:

- a Módszertmban foglaltak alapján, alapbizonylatokon alapuló tételes és mintavételes eljárás
adatbekérés útján,

- javaslatok megfogahnazása, az ellenőrzött szervezet intézkedési tervének elfogadása, az
intézkedések végrehajtásának ellenőrzése utóvizsgálat keretében,

Ertékelési mádok:

> "határidőben végrehajtott" a feladat, ha a teljesítés dokumentáltan, az intézkedési tervben
elöfrt határidőben és tartalommal megtfirtént,

<. "határidőn tui végrehajtott" a feladat, ha aimalt teljesítése az intézkedési tervben megha-
tarozott módon, de az eloírt határidőn túl történt meg,

> "részben végrehajtott" a feladat, ha a végrehajtás teljes kffriien az intézkedési tervben elő-
irt módon nem történt meg,

. "nem végrehajtott" a feladat, ha a végrehajtás nem történt meg vagy amennyiben a telje-
sítéstnem dokumentáltak,

. "okafogyottá" vált a feladat, amennyiben végrehajtására mdr nincs szflkség, illetve lehe-
tőség, és egyértelműen megállapítható, hogy az intézkedést sziikségessé tevo köriilmény
ajövőben nem fordulhat elő,

> "nem időszeru" az a feladat, amelynek ellenőizési időszakon belüli végrehajtására azért
ncm kerillt sor, mert az intézkedés alapjául szolgáló esemény nem kövefkezett be, de an-
nakjövőbeni előfordulása lehetséges.



II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALO

A Kincstár a 2019. évi költségvetési évre vonatkozóan szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést
végzett az Dunavarsáay Város Önkormányzata és az iranyítasa alá tartozó koltségvetési
szervekné!. Az ellenőraést követően az Önkormányzat és az irányított koltségvetési szervei el-
készítették az intézkedési temtket, amelyeket a Kincstár elfogadott.

Az utócUenölzés az ÖPSZEF/87-13/2020. iktatószámó ellenöraési jelentésben megfogalroazott
megállapításokra, javaslatokra vállalt intézkedések megvalósítását vizsgálta az Ávr. 115/F. §
(11) bekezdés alapján.
A vizsgált szervezetek az intézkedési tervekben megjelölt határidőre megküldték az intézkedé-
sek végrehajtásáról szóló beszámolót, és e2zel az együttmflködési kötelezettségüknek eleget
tettek.

A Kincstár a 2021. 03. 31. napján kelt levélben értesftette az Önkonnmyzatot az utóellenorzés
megkezdéséről. Az utóeUenőizéshez bekért dokumentumok yizsgálatát a kialakult veszélyhely-
zet"miatt nem helyszini ellenőrzés keretében, hanem a Kincstár elektronikus rendszerébe
2021. május 12-ig teljes köriien feltöltött dokumentumok alapjan végezte el az ellenörzés.
A 2019. éves terv alapján lefolytatott ellenőrzés által tett javaslatok és az arra készített intézke-
dési terv végrehajtását- az Ávr. 115/F. § (11) bekezdése alapján -jelen eljáris keretében, utó-
ellenőrzés formájában vizsgáltuk meg.

Az intfakedési terv 15 feladatot jeIBlt meg. Az utóeBenőrz& megállapftotta, hogy az On-
kormányzat és irányított költségretési szervei az intczkedési tervekben foglaltakat határ-
időre dvégezték, további intézkedés nem szukséges.

Abelsöto troltremlszer utóellenorzésére vonatkozó me la itások
Az utóellenoraés megállapitotta, hogy a beltó kontrollrendszer hiányosságainak pötlisá-
ról az Önkormányza^ és az általa irtínyított koltiégvetési szeryek mtfakedtek, megfelelve
ezzel az mtézkedési terv végrehajtására vonatkozó előfrásnak. A feladatok végrehajtása teljes
körüen, és határidore történt meg.

A könvwezetési és adatszolváltatási tótelezettsé^ értékelésével lcaocsolatos megállapftáspk;
A kBnywezetési és adatszolgáltatási kntelezettséget érintő a^illapftis dlenöraése során
feltórt'hiba, hiányoasag javftáaáról az Önkorroányzat és az általa irányftott költségvetési
szervek teljes körfien intézkedetdt. A feladat végTehajtása határidőre megtortént

Az éve költsé tési beszámolá elkésaitésével lalos me áll flások
A bcszámolét érintö megállapftások ellenőrzése során feltárt hibik, hiínyossigok javltá-
sáról az enenorzott szervezetek az intézkedési tervben foglaltaknak megfdelően intézked-
tek.

Az ellenőizött szervezetek a megkiildött - utóellenőizésre vonatkozó -jelentéstervezettel kap-
csolatban észrevételt nem tettek. 'így az azokkal kapcsolatos ellenőraés megállapftásait fenntar-
tottuk. ........... ",.
A megállapítasok részletezését törzsszamonként az Ellenfirzési jelentés m./1. - M./4. pontjai
tartalmazzák.



m/1. ELLENÖRZÉSI MEGALLAPÍTASOK- ÖNKORMÁNyZAT

Eüenötzött szerv megnevezcse: Dunavarsáoy Város ÖDtonnányzata
TUzBZám: 730875

Az önhormányzat intfzkedéii tervébcu foglalt friaűatolt végrcbajtáaa tcüu kBrűen és batáridfibcn ucgttfrtént
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tívátí/Bcmidtí-

NMTfl

hatíridíre mcg-
lirtóD/tatfriMn
MmsffSrtítttf
nnniriwini

TinibU
mtíakfdéáb. tx

JiTaalitok
MedWü

1.1

A bdfBldi fa kalfSldi kikUltetósck elrcrulclcsc-
vd és leboQyolÍtáaával, elszámolásávál kapcso-
latos szabályozás aktaalízálésa az Ávr. 13. §
(4a)bekczdés clöfrása azcrint.
Határido: 2020.09.30.
Felelös: Tótü Krisztma pénzügyi elöadó

mcgtSrtínt
kltlridobcn
végrchajtott

1.2

A2 Avr. 57. 6 M) bekczdis dlilrtiinak: <rv<-
Dfyesülése érdckAm, a tdjesftfet igazolé jog-
szabály szcrict readellcezzcn frásbeji lajelölés-
ael.
HaUridö: 2020.09.30.
FdeIOB:TótfaKrisztma pénzOgyi döadó

n^törtfat
batiridfibcD
végrdr)tott



SOT- Az intóritcdtri tcrvben vtíhdt feladat tartahna,
azín faatíridcjc, fddu*

Azlntéifecd&ltervbca viNró fd>dat
ví>rekajtíM

l<gWrt6U/. < b"t*>TSmE.
~s"s^~ "^ss"
rótbnUrtíat UUincganfet/

míTot. tofyot- Mnnie. tes
ttnllt'ncnUS-

SZXT&

TotilbM
htfriicdtíiez

J>vMl*tok
WcgiégyM'a

2.1

A lcicmclt doirinyzatok átcsaportosftésának
jogszabtíy szerinti dokDmcntíIása,
HatiridS: 2020-09. 30.
Fdelös: Baáü Zgazsanna pénzQgyí eloadó

.'to.tUJI:
K&züljto vczctiil . tiultía anoak érdckébcn,
hogy a Itítár dokaraeaturoai teljes Itötűtffl elloi-
szütjeadc. a szcrvszet szabityzat&nak mcgfdc-
lóm
HMárida: 2020. 1101.
FclelOg: Bsski Zsuzsaima elöadó

3. 1.

megtitrtóBt

ucttörtíat

hatíridtfbcD
végrchajtott

hatíridffbcn
vígrchajtott



HK2. ELLENŐRZÉSIMEGÁLLAPÍTÁSOK-ÓVODA

EUeBÖrzött szcrv megnevezése: Dunavaisiny Vőiros Önkoimfiuyzat Wcöres SándDr Övoda
TSlzsszto: 653486

Az Övod> iatfzkcdési tcrrfbtn foglalt fdadatolt vÉgrcbajrfaa tdjcs körficn fs batáridöbcn mcj[t8rtínt.
Az mtéikcdöt tervbca viflalt fel*áat

végrAajtÍM

nugtBrtént/ ncm bttíridfin mcg-
Sw- AzlntódkcdéritervbuiyáItaKfeladatttrtjiIu*, tÍrtóntmeg/ tBrtfB/lutdridtfn
fzám kaUrilh.Ja. fdcMt rÉixbtít tnrtéut

meg/akafcgyot-
tíviWnanidfr.

t)tíme, ( tíat/
ncmrdcviu

TovibbÍ

hrtíriMdíriiM

Jandrtuh

M^jegyzéa

1.1

1.2

2,1

A munkmüegosztási fficgáUapodás tartalnü fo-
lülvizsgálatát vcgczzék cl.
Határidö: 2020.09 JO. incgtörttaf
Feldfis: Vwgó Istvánné
Oszdas ' oszt ezetö

Az Ávr 13. § (2) brfceEdés b) pont szerint a
bcszcczég?k lebooyoütásániik szabályzatánafc
e&észffése. meetSrténl
HnttridB: 2020. 09. 30.
Fdrlua: Tólh Krisztm pénzUjyi ddadó

A kiouclt clöitiüyzatolt átcsoportositásának
jogszabály szca-inti dokumcntíUsa.
HatíridO: 2020.09.30.
Peldös; Baaki Zsazsamia ' " elöadó

mcgtBrtfnt

í. -;~ '

hatirilMbtD
végrchajtott

hfltfridabcn
vé(nh<jtBtt

hitáridfibcn

vígnliajtott

^^.K



Sor- Az IntfAedfel tervlxn vABaM fetodat tartdma,

srim hattridejc, fctelfc

3. 1.

AftiMI' "
Kíazüljön intéakcdéai fltcmtcrv (határidök.
feteUsOk mcEJdöMaévd) > 20Ift ívi Idtir d-
keszftéséföl, amcly mcgfelcl az Atua. 12. g cs
a azervezct szabályzatíbao clSírttknalc, és a
mérlegsorokat teljcs kfliűcn alátémasztja.
H<tirití6:2020. 12.01.
Feldös: Baski Zsuzsuma énzü eróadó

Készaljön vczctfíi utuftii annak érdekében,
bogy a Idtár doÍoBncntumai teljcskörikn eÜté-
szüljeaeli, a szdvewt sMbályzatínak megfelo-
löen.

HairiiB: wia.Ml.
Fckíös: Basfci Zsuzsaima " i clőadó

33.

Ax int&kcd^i tcn'bca t tIlaH fdadat

r<(relujtÍCT

megtflrtfart/nun Iwtíridfinuitg-
tSrtíntmcg/ t$rtía/lurtiridfin

túiutgtSrtístímriica tírtínt

meg/oha fagyot-
ttviUnmUfr

.aerfi

ncnirdcvips

Tovább*

intózktítöhn

JavariatBk
M'd'eyrf'

. >.. -^.

mcgttirtínt

mcgtBrtónt

hatiridlbfD
véerchajtott

hlliridtbtD
vígrchajtott
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m/3. ELLENÖRZÉSI MEGÁLLAPÍTÁSOK - MAVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

EUeuörzött iszcrv mtignevczése; Dunavarsány Város Öakoimáüyzata Pctöfi MűveltSdési Ház ís Könyvtár
Törzsszám: 653507

A Mfivdfidési Híz ét KBnyvtír fntózkcdísi tcrvíbcn foglalt ftladatok vígrdu^tíu tcljca ktfrifcu éi batíridöben megtCrtént.
Ax intédtcdéri tmbni vjUbdt fdadat

vcgnb^jtílsx

mc8lBrti>l/>cr k*u"<!8".m'S- ToviMli
Sor- AzjntéakcdéritCTvbcnvinaBfdaiiattartaInia, firtíatme*/ ttrtfti/hattrid&i
.dn h.Urid. je. MtKi. rfnÍm'lhSll "U"<gl<rt<nt/

m<E/o6*fbgy<t- iMnrdftol
rtvtít/tofaiidé-

ucrfi

JavMlatofe
MEjycfiyrffi

"í"^

A munkamcgosztási xacgáUapodás tartateri f&-
lülvizsgálatáf végczzéfe el.

1. 1 Határidö; 2020. 09. 3d mtgtfirtónt
Fdelös; Vágó btvánné
Oazdasági osztályvczctfl

^-v^'^. \.

baliridtbtn
vfgrellKjtott

-u. ;;..'i*w"<"^''sit,ife?a?.>'%* tí*?k. ^"%->i .ii.fes"''*'*'^
-^'-^,.:^

KészQljöa vczetCi utuftti oamak Adcfeftcn,
liogy a Idtár doknmeutumai teljcs-törilea dfcé-
szÜljeDelE, aszcrvcztíszabályzBtÍBakmcgftle- ""^^. Iwtíridtfbcn

"- >s. ~~ ."-". JT"". ntEtl>rtfat ^iT. i^u
HMiridS: 2020. 1ZOI.
Felelös; Baski Zsuzsaona ' clöadó

11



m/4. ELLENÖRZÉSI MEGÁLLAPh'ÁSOK - HTVATAL

EllCDŐrzöU szcrv megnevezése: Dunararsányi Kftzös Önkomiany2atí Hwatal

TUzaszto: 811097

A fflvtíal ntóituMd tcrvfbc> foeidt fd<d>toli vferdrftiM tdjn kSrOen <l hatíridClicn uEgtBrtéiit

Sor- A> intériEedési tervbcn TtítoU fchdat tartahü*,
trfm hatlridcje, MeUi

AK intfaktdétt tCTvbco vfllah Midat
ví(rchajtíaa

nicgtflrtónt/Bcm
tBrtfntmcg/

rfulien lilrtint
meg/okafogyot-
U><n/><mM<-

UCTÜ

hartrtiUnmcí-
tírién/hatíridfln

rtlue)|t>"<<U
ncni rdwini

Tivrtbi
latíakitdtsbtt

^vdutolt
Mtiwzh

^1.?:'^'> 'S;,. 'E^''-Sa%%^?'

A mantairoc?öS2[lási mcgállapodáa tartalmi fe-
lalvizsgálatót végczz^E cl,

1. 1 HiUriiU: 2020. 09. 30.
Fddte Vie* Istvánn<
Gazdasági osztályvczetö

mtgtBrtíut
hatíridfibcn
végnhajtott

Az Ávr. 13. § {2} bduzdés c) pont erófrása sze-
rinti bdfBIdi és knuaidi kütUldcteidf dimdclé-
róvel és lcbtmyolftésAvnl, clszámolásaval kap-

1.2 csolatos szabfflyzat aktializfilása az Ávr. 13. § mcgtfirtónt
(4a) bdctzdés e\6íi6ss szcrinfc
Hntáridi: 2020. 09.30.
Fdel6s: Tétíi Krisztina pénztlgyi elftadA

határidtfbcn
vÉgrchajtott

12



Aa hitÉdttdéal tervbtn ^IUafr feladat

vfgrdujfin

Sor-
trim

Az mtódctíöi terrtKa v*U>B fdadat tartaluu,
bróridcjc, WtUu

A!t6ny<tcatta(><da CBUrif.f

2.1

3. 1.

A kicmelt el&rányzirtok áfcsoportosításának
jogszabily szcrinti dokumentílása.
Határidfl: 2020. 09.30.
Fclclös: Baski Zsuzsanna pénzügyi elöadó

mcgtörtíat/Mm
tBrténtmcg/

réubf tBrtcnt
ncg/ oiui fagyut-
UriII/naiUfr

iwril

megfBrtént

lutirldflrc mcg-
tSrtea/Iwtíritín

tAJ megtSrtért/
u&inrdcváu

x

KészűljOn vucfoi ntjuftig annak éidekében,
hogy a lcltár áokumcntumaj teljcs körikn fSké-
szüljenck, a szcrvezet szábélyzatínak mcgfele-
IflctL

HaUridS: 2020. 12.01.
Felelős: Vágő Istvánné
Gazdasági osztályvczctö
Bastó Zsuzaaaaa ' dőadó

hatiridibtn
végrchajtott

:-.^i'",. ;,;

mcgtürtént
btíiridőbtn
végrchajtntt

Tmibbi
fartídedisho!

jtvariBtok
".dw"

s'^fe'^'safe .;,. ;&. .-'^
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BEFEJEZÖ RÉSZ

Budapest, <id6béiyeg szerint>]

Bugár Csaba a Magyar ÁIIamkincstar elnökének nevében és megbíiiísából:

Breban Andiea

iBosztilyvezetö

Mellékletek:

1. melléklet Mintavételek értékelése táblázat - Önkoimányzat

Készüit: 1 példényban.
Kapja: Dunavarsány Város Önkományzata, Gergöné Varga Tunde polgannester,

2336 Duaavarsány, Kossuth Lajos utca 1S. - elektronikusan hivatali kapun
küldve - Irattár
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ZÁRADÉK

Az utóellenőizésijelentésben, illetve annak mellékleteiben foglaltakat megismertem.

Dunavarsány, <időbélyeg szerinO

^ CJ- -...̂ °t *%.
l^

dr. SzUágyi ̂ cosaairior ^
je

\ <s/

'"'üna ^

^ s

'^,.. --<^'

á.
GeftÍp'V

polg

.< QS

t
%

*pa<.<!

15



MELLÉKLETEK

16



S E

s',
?B

1

.^

?

s s

í3

=s
B E

s



(nf?[ti>i°A)tzt°'ra-o?) S
wraautitora

(Wi) titwa3l S
3 tBI°iq9°*u W"°"l <W"P>W

UBtiüT
iS|]iIiyS3uiy3?ina>wsq R

s) ftaAma^uiCptipu.

3 S (W°. na. n>tl
itfl>H>Smit?l

íwO "°w<ai
^ ig lffppga>Ui8>>nwiiy
T e ÍWÜ m> °a3[

s í(fppjBwi*>zwi "
[N/0 irawuaSl

iBppjaama^nflai

1 S

ampzt tpnps Htpwnyi ]!A) g R
/[pDu.-jtuCT

M
tfbzitff t?putu(si

(a)
nfezfliQ li'[Anoziqát[y

1<
I.

(atíawyiiuino-n-6)
tífazs^nqE ct

iN/uaSl

tuajitfuaai

tNtíunwuaiS]
SSf[tSSSl VSIEJpTS B?tP^PJ.

IU>ít/uaal

uutf/naa]
!yyi'[iySymss\vwy

I,
ss

vsy !rupia[iso dt|in

mupt l(BUpot dg(ip

BiupadB|jn

Vnypl

(ra/iwmmi)
aefmauSaci ttmi^t}VMVp/


